Rendement Certificaat
Wat? Investeringsproduct – Voor wie? Actieve en ervaren beleggers
Eigenschappen Rendement Certificaat:
• Rendement behalen bij een stabiel blijvende, stijgende of
beperkt dalende onderliggende waarde
• Beschikbaar op verschillende onderliggende waarden
• Geen kapitaalgarantie

In de praktijk:
• Verhandelbaar bij uw eigen bank of broker
• Commerzbank verzorgt liquiditeit
• Minimale verhandelbare hoeveelheid is één stuk
• Automatische uitbetaling na vervaldag

Hoe werkt een Rendement Certificaat?
• Na de afloopdatum wordt een vast bedrag uitgekeerd,
de maximale uitbetaling, op voorwaarde dat de koers van
de onderliggende waarde gedurende de looptijd van het
certificaat boven een zeker niveau blijft, de ondergrens
• Bij het raken van de ondergrens wordt na de afloopdatum
de slotkoers van de onderliggende waarde op de
peildatum, aangepast voor de ratio, met een beperking
tot de maximale uitbetaling uitgekeerd

Uitbetaling Rendement Certificaat
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Indicatief voorbeeld (zonder kosten of toegepaste fiscaliteit):
De AEX-index noteert in dit voorbeeld op 400 punten. Een Rendement Certificaat op de AEX-index met een looptijd van
2 jaar, een ondergrens van 250 punten en een ratio van 10, kost 40 euro. De maximale uitbetaling bedraagt 45 euro.
Op vervaldag zijn de volgende scenario’s mogelijk:
Stand
AEX-index

Uitkering op vervaldag
(ondergrens geraakt)

Uitkering op vervaldag
(ondergrens niet geraakt)

300 punten
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-25 %
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340 punten

34 euro
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45 euro
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38 euro

-5 %

45 euro

+12,5 %
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42 euro
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45 euro
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Kosten?
• De spread: het verschil tussen de aan- en verkoopkoers
van het certificaat
• Geen dividenduitkering, ook niet als de onderliggende
waarde dit wel doet
• (Transactie) kosten bij uw bank of broker

Meer informatie?
• Op de website van Commerzbank Beursproducten, onder
de rubriek “Academy”, vindt u meer informatie over de
Rendement Certificaten van Commerzbank:
www.beurs.commerzbank.com
• Raadpleeg de algemene brochure, het basisprospectus,
eventuele supplementen en de definitieve voorwaarden
voor aankoop van deze producten
Vragen?
• Gratis nummer: 0800 265 900 (NL)
• Mail: productinformatie@commerzbank.com

Disclaimer
Deze producten zijn bestemd voor ervaren beleggers die beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om de informatie die op deze producten van toepassing is te begrijpen. Alle
Rendement Certificaten zijn uitgegeven in het kader van het basisprospectus dat is gecontroleerd door het BaFin en de definitieve voorwaarden zijn beschikbaar bij Commerzbank of op
www.beurs.commerzbank.com. Commerzbank AG vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren beschreven in het basisprospectus. Dit overzicht is uitgegeven uitsluitend vanuit
informatief oogpunt en dient in geen geval als een financieel, fiscaal, juridisch of ander advies te worden beschouwd. De informatie, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die in dit
overzicht wordt weergegeven zijn gegeven op indicatieve titel en kunnen naderhand worden aangepast. De inhoud van dit overzicht alleen kan niet dienen als basis voor een beslissing om te
investeren. Deze Factsheet vormt op geen enkele wijze een aanbod, aanleiding of uitnodiging tot de aankoop dan wel verkoop van een Rendement Certificaat van Commerzbank AG. Dit
overzicht heeft geen enkele contractuele waarde. Commerzbank AG kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade, direct of indirect geleden door het raadplegen of
gebruik van dit informatie overzicht. Indien u een Rendement Certificaat wenst te verkrijgen, of aanvullende informatie over deze producten wenst te ontvangen, neemt u dan contact op met
uw financieel adviseur.

